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Minister Brinkman opent hospice in Nieuwkoop  

'Hulp aan stervende zinnige vorm van omzien naar ander'  

NIEUWKOOP (ANP) - Minister Brinkman van WVC heeft in Nieuwkoop het eerste Bijna-

Thuis-Huis van de Nederlandse Hospice Beweging (NHB) geopend. In dat huis kunnen 

ongeneeslijk zieken als zij dat willen de laatste maanden van hun leven wonen, nadat ze eerst 

nog thuis zijn verzorgd. De begeleiding gebeurt door daarvoor opgeleide vrijwilligers die ook 

huishoudelijk werk doen of een deel van de verzorging op zich nemen. In Haarlem start deze 

maand een tweede project van de NHB.  

De NHB is ontstaan uit onvrede met de geleidelijke vermindering van de persoonlijke 

aandacht en zorg voor terminale patiënten: patiënten die niet lang meer te leven hebben. De 

opzet is gericht op hulpverlening in de nabije woonomgeving van de patiënten.  

Minister Brinkman zei in zijn openingstoespraak te hopen dat het mogelijk zal zijn voor 

patiënten en hun naasten „inderdaad een zodanig klimaat te creëren dat zij zich ondanks 

ziekte en verdriet werkelijk thuis zullen voelen". Ook prof.drs. J. van Londen, directeur-

generaal volksgezondheid van het ministerie van WVC, zei dat patiënten nu waardig kunnen 



sterven in hun eigen woonbuurt, hun vertrouwde landschap, dorps of stadsgezicht, terwijl de 

familie in en uit kan lopen.  

De NHB zorgt zelf voor financiering van het Bijna-Thuis-Huis via donaties uit fondsen. Zo’n 

huis is veel goedkoper dan opneming in een ziekenhuis of verpleeginrichting, zei Van 

Londen, hoewel het nog zeer de vraag is of thuisverpleging altijd goedkoper is.  

De NHB werkt in Nieuwkoop met tien vrijwilligers die ernstige zieke patiënten eerst thuis 

verzorgen én bijstaan. Als dat thuis niet meer gaat, kunnen ze naar het Bijna-Thuis-Huis, een 

woonhuis met aparte ruimten waar mensen zich kunnen terugtrekken.  

Van Londen schetste een beeld van het ontstaan van allerlei initiatieven rond thuiszorg door 

particulieren.  
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